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BURA LÁSZLÓ 

(1932–2014) 
 

Ne sajnáljátok, és ne irigyeljétek dr. Bura Lászlót! Ne sajnáljátok, mert gaz-
dag, változatos, sikeres, hosszú és szép életet élt, és sokak számára hasznos és 
értékes életművet hagyott maga után, amely még huzamos ideig jótékonyan hat 
majd arra a közösségre, amelyben az utolsó pillanatig tevékenykedett, és amely 
iránt mindvégig felelősséget érzett. Ne irigyeljétek, mert az eltelt évtizedek so-
rán mindennek megfizette az árát, így a kevesek közé tartozik, akik adósság 
nélkül távoznak a világból.  

Az ötvenes években Kolozsváron volt tanársegéd, majd tiltott iratok ter-
jesztése miatt börtönbe került. Később rehabilitálták, falun, majd egy szatmári 
általános iskolában, líceumban volt magyartanár. A 89-es változások előtt is 
sokat dolgozott, könyveket írt, tanulmányokat publikált, időszakos kiadványo-
kat szerkesztett, doktorátust szerzett, de az életműve kiteljesítésére csak a ki-
lencvenes évek elejétől nyílt igazán lehetőség.  

1990-ben, 58 évesen abban a korban van, amikor a legtöbben a visszavonu-
lásra, nyugdíjra gondolnak. Számára azonban ekkor kezdődik igazán az addig 
ezer módon, folyamatosan és mesterségesen visszafojtott, akadályozott közös-
ségi tevékenység. Ott bábáskodik a tanügyi intézményeink, a Kölcsey Ferenc 
Főgimnázium, a Hám János Iskolaközpont, a BBTE szatmári kihelyezett tago-
zatának indításánál mint igazgató, de kutatásaival és publikációival jelentős sze-
repet vállal a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye életében, a Szatmári Ma-
gyar Hírlap szervezésében, elindításában. Közben egyre-másra jelennek meg 
könyvei, tanulmányai, írásai, amelyek sohasem öncélúak, hanem közérdeklődés-
re számot tartó, közhasznú munkák. Mindez hogyan volt lehetséges? Érezte, 
hogy kötelessége haladni a korral, ezért a kilencvenes évek közepétől elsajátítot-
ta a számítógép kezelését, és ismereteit használat közben tovább fejlesztette. 
Pontosan tudta, hogy a technika csak eszköz, lehetőség, keret, amelyet emberi 
tartalommal, hasznos tudással kell megtölteni. 

80 évesen még dolgozott, tudományos dolgozatokat irányított, előadásokat 
tartott, időszakos kiadványokat szerkesztett, távolabbi tervei, elképzelései is 
voltak, ápolta szakmai kapcsolatait, és közben mindvégig megőrizte szellemi 
frissességét, humorérzékét. Három nappal a halála előtt a városi kórház egyik 
kórtermében üldögélek az ágya szélén, és beszélgetünk munkáról, betegségről, 
félbemaradt tanulmányokról, ismerősökről, kollégákról; közben halkan, hogy a 
többi beteget ne zavarjuk, viccelődünk zavaros korunk ellentmondásain. Fiatal 
kolléganő jön látogatóba, Laci mosolyog, sajnálja, hogy nem borotválkozott és 
pizsamába kell fogadnia a kedves vendéget. Ekkor láttam utoljára. 
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Ne sajnáljuk és ne irigyeljük Bura Lászlót, hanem próbáljunk a példájából 
okulni, tanulni, hiszen az ő egész élete nyilvánvaló, megcáfolhatatlan bizonyíték 
arra, hogy minden körülmények között lehet és érdemes tevékeny, értelmes és 
hasznos életet élni.1 

 
Muhi Sándor 

 

* * * 

 
Bura László az intézményünkben eltöltött tizenkét egyetemi év alatt teljes 

emberöltőre is elegendő eredményeket ért el. Töretlen munkakedvét, fáradtsá-
got nem ismerő oktatásszervező, tudományos és oktatói ténykedését mindany-
nyian csodáltuk. 

 Igazgatóként valóban az alapoktól kezdte egyetemi tagozatunk megterem-
tését: az engedélyek beszerzése, az épület berendezése, a megfelelő szintű okta-
tók toborzása gyors és haladéktalan munkát igényelt. Mi, munkatársai szabad 
kezet kaptunk tevékenységeink megszervezésében és kialakításában, kutatói-
oktatói munkánk megtervezésében. E kezdeti tapasztalatszerzésnek a későbbi-
ekben vettük igazán hasznát, amikor már megerősödve és kiteljesedve dolgoz-
hattunk. Visszatekintve annak a közösségi szellemnek és együttes munkálko-
dásnak tulajdonítjuk elért sikereinket, amelyet Bura László kollégánk teremtett 
meg intézményünkben. 

 Tanárkollégánk jelenléte az egyetemi tagozatunkon, illetve velünk való 
együttműködése arról győzött meg, hogy a folyamatos szellemi munka fiatalít, 
idős korban is rejtett energiákat szabadíthat fel az értelmiségiből. Ezek az ener-
giák az együtt eltöltött évek során tudományos dolgozatokat, könyveket, konfe-
rencia-előadásokat, tudománynépszerűsítő cikkeket eredményeztek, melyeket 
itthon és külföldön egyaránt számon tart a tudományos élet. Kapcsolatait nem 
önző célokra használta, hanem akadémiai közösségünk előrehaladására ajánlta 
fel, elősegítve a hazainál szélesebb körű szakmai megmérettetésünket.  

Igyekezett tapasztalatát és tudását megosztani a hallgatók generációival, na-
pirenden tartva őket szakmája legújabb tudományos eredményeivel. Az általa 
kialakított együttműködési formákban egyenrangú kollégáknak érezhették ma-
gukat az óvónő és tanító szakos hallgatók, valamint a továbbképzésekben részt 
vevő pedagógusok is. Szakértelemmel és türelemmel vezette rá hallgatóit a he-
lyes gondolkodás útjára, a megfelelő kutatói módszerek kiválasztására, a kritikai 
gondolkodás fortélyaira, a könyvészeti anyagokkal és a forrásmunkákkal való 
bánásmódra. 
                                                           
1 Forrás: Friss Újság, Szatmárnémeti, 2014 szeptembere 
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Egyetemi munkatársaként hálás vagyok a vele barátságban eltöltött bő évti-
zedért, a termékeny együttgondolkodásért. 

 
Dr. Végh Balázs Béla  

 
 

* * * 

 
Az idei nyár utolsó napján szomorú hírt kaptunk: Bura László tanár úr, sok 

ember Laci bácsija elhunyt, átadva lelkét a Mindenhatónak. Személyisége, lénye, 
gondolatai azonban továbbélnek bennünk, azokban, akiknek volt alkalmuk 
megismerni, vele beszélgetni, vele együtt dolgozni, ezáltal továbbra is utat mu-
tat nekünk, hogyan, miként érdemes élni, dolgozni, szeretni, odafigyelni a világ 
történéseire. 

Rágondolva csak az juthat eszünkbe, hogy teljes életet élt, hiszen a tudo-
mányt magas szinten polihisztorként művelte (nyelvészeti, iskolatörténeti, egy-
háztörténeti, névtani, nyelvművelő, helytörténeti stb. munkák, monográfiák 
szerzője), ugyanakkor nem vonult el a világ zajától, hanem jó szervezőként a 
közösség érdekeit is szolgálta: iskolát alapított, segédkezett a szatmárnémeti 
felsőfokú oktatás megalapozásában, a nemzeti érdekképviselet beindításában.  

Manapság sokan azt állítják, hogy a munka, a karrier nem egyeztethető ösz-
sze a családi élettel. Laci bácsi ezt is meghazudtolja, hiszen örökké mosolygós 
felesége mellett négy nagyszerű gyermek édesapja és tíz unoka büszke nagypa-
pája.  

Teljes tisztelettel és csodálattal tekinthetünk e nagyszerű életműre, melynek 
megvalósítása Laci bácsi számára olyan természetes volt, számunkra pedig örök 
példa. 

Laci bácsi többször is nyugdíjba vonult, de valahogy a feladatok mindig 
megtalálták, 79 évesen még előadásokat tart az egyetemen, és a hallgatókat arra 
buzdítja, hogy elsősorban gondolkodó értelmiségivé váljanak, hiszen csak így 
szolgálhatják pedagógusként is a közösségüket. 

Ez év júniusában, a Véndiák találkozó kapcsán cikket jelentetett meg az au-
gusztus elején megszűnt Szatmári Magyar Hírlapban, melyben a garabonciás 
diákok szellemében üzen a mai kor pedagógusának.  

 
Minden garabonciás szellemű véndiáknak szóló tehát az üzenet: őrizzék meg 

értékőrző, szükség esetén kritikus szellemiségüket. Ehhez kapcsolódó megállapí-
tás: Ha tenyérnyi a cselekvés tere, azon a tenyérnyi helyen kell cselekedniük. Isko-
láinknak, az iskolákban működő nevelői közösségeknek pedig tudatosítania kell, 
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hogy a 21. század világában értékközpontú közösségekre van szükségünk, s ezt 
(minden rombolásra törekvő elmélettel szemben is) az információs kor világában 
folyamatos kritikával, újragondolással, újramodellezéssel lehet és kell kialakítani. 
A neves építész, Makovetz Imre felfogását idézve: „A megőrizni és megújítani 
kettős elve” szellemében. Az oktatásban-nevelésben minőségi váltásra kell töre-
kednünk. Küzdelmes, időigényes, feladat, az út mentén pedig kudarcokat és sike-
reket jelző mérföldkövek váltakoznak.2  

A fenti idézet összefoglalja Laci bácsi szemléletmódját, hiszen az örök érté-
kek megvédése mellett folyamatosan nyitott volt az újra, megtanulta az új tech-
nikai eszközök használatát, melyek munkáját segítették. Idejét jól beosztotta, 
minden nap dolgozott, folyamatosan írt, alkotott. S ebben betegsége sem gá-
tolhatta. Ha egy-két nehezebb nap után újra számítógéphez ülhetett, boldogan 
újságolta, hogy már sokkal jobban érzi magát, hiszen ma négy órát dolgozott.  

Céljai, feladatai voltak, melyek éltették. Minden feladat egy új kihívás volt 
számára, melynek megoldásában körültekintően, igényesen járt el. Kritikus szel-
lemisége is leginkább e téren nyilvánult meg, hiszen a pontos adatok, a valóság 
hű leképezése egyik vezérelve. A tények felsorakoztatása mellett nagyon jól át-
látja a logikai összefüggéseket, a kapcsolatokat, és ezeket írásaiban meg is fo-
galmazza.  

80. születésnapjának megünneplésére készülve kötetet állítottunk össze a 
tiszteletére. Ebben közreadtuk publikációs listáját, melyről mi azt gondoltuk, 
hogy teljes, hiszen 50 oldalt (!) foglalt el a könyvből. De be kell látnunk, téved-
tünk. A születésnapi ünnepséget követően Laci bácsi továbbdolgozott a listán, 
mely kiegészült még számos más címmel is, és a lista még mindig nem teljes, 
hiszen több munkája még megjelenés alatt áll.  

Tudományos munkássága mellett nagyon jó kolléga, vezető, közösségi em-
ber, barát is volt. Személyiségének ez a sokszínű oldala leginkább akkor tudato-
sodott bennem, amikor 80. születésnapját szűk körben ünnepelve, meghívtuk 
azokat a személyeket, akikkel Laci bácsi közösségszervező munkája révén kap-
csolatba került.  

Bár igazgatóként ismertem meg, sosem éreztette felsőbbrendűségét, kollé-
gáit, a hallgatókat partnernek tekintette és tisztelte. A vele való találkozások 
építő jellegűek voltak, a gyűléseket a feladatok megoldása közben a humor ha-
totta át, hiszen nagyon sok jó viccet tudott, s ezeket meg is osztotta velünk. 
Szívén viselte a tanári kar sorsát is, hiszen fontosnak tartotta folyamatos fejlő-
désünket, s ebben ő is tevékenyen részt vett. Jó mentorként, doktori disszertá-
cióm megírása közben folyamatosan érdeklődött, ezáltal arra ösztönzött, hogy 
időben elkészüljek a tudományos munkával.  
                                                           
2 Bura László: Garabonciás véndiákok. Szatmári Magyar Hírlap, 2014 júliusa 
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Köszönettel tartozom az elmúlt tizenöt évért, hogy megismerhettem, hogy 
mellette dolgozhattam. Igazi példakép számomra, akinek a felfogását, az élet-
hez való bölcs hozzáállását érdemes követni. 

 
Szabó-Thalmeiner Noémi 

 
* * * 

 
A másokért élő ember 

  
A Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum Dr. Bura Lászlót, Nm. 

Ft. Reizer Pál püspök mellett iskolaalapítóként tisztel.  
Az iskolaalapítással kapcsolatos kezdeti nehézségekről most már csak kedé-

lyes hangulatú visszaemlékezésekből értesülünk, mégis meg kell most állnunk 
néhány pillanatra, hogy köszönetet mondjunk az áldozatos munkáért, kitartá-
sért és erőfeszítésért, mellyel Laci bácsi, alapító igazgatóként lendületet adott az 
induláshoz. Megalapozta intézményünk hosszú távú fennmaradását, biztosítot-
ta fejlődésének feltételeit, személyisége meghatározó szerepet játszott iskolánk 
szellemiségének formálódásában. 

Nem csak iskolánk útját egyengette, hanem az elmúlt évtizedekben hozzá-
járult városunk más tanintézményeinek fejlődéséhez is, és a szatmári közösség 
kulturális értékeinek megőrzéséhez.  

Nagyon sok év távlatából visszatekintve látjuk, hogy a kezdetekkor kifejtett 
tevékenysége elengedhetetlen volt a Hám János mai arculatának a kialakulásá-
hoz. 

Az utóbbi időben többször meglátogattam otthonában, és mindig a jövő-
ről, tervekről és cselekvésről beszélt. Ha egyetlen jelzővel kellene megfogal-
maznom, hogy milyen embernek láttam őt, talán ezt mondanám: Másokért élő 
ember volt! 

Ahogy a kezdet meghatározza a folytatást, úgy Laci bácsi munkájának hatá-
sa is jelen van mai mindennapjainkban.  

Adj Uram örök nyugodalmat neki! 
 

Ádámkó István Csaba 


